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هذه الدراسة بعنوان الفعل المتعدي بحرفي الجر ( من وعلى ) في القرآن الكريم سماته وخصائصه ودالالت متعلقاته . 
، وما سماتهما خصائصهما وما =الالت : ما الفعل المتعدي والفعل الالزم ة هذه الدراسة في األسئلة اآلتيةتتمثل مشكل

هدفت إلى بيان ظاهرة الفعل المتعدي بحرف الجر في اللغة العربية تطبيقاً على القرآن الكريم وذلك وقد متعلقاتهما ؟ 
ج المتبع . والمنه يم ره بالقرآن الكألن ورود الفعل المتعدي بحرف الجر في القرآن الكريم يستحق العناية والدرس لصلت

الدراسة ، إن لتعدية الفعل بحرف الجر في القرآن الكـريم  من أبرز النتائج التي توصلت إليها وهو المنهج الوصفي . 
هتمام بضرورة ربط القواعد النظريـة  تعبير القرآني . وأهم توصياته االوأثراً كبيراً في إبراز مقاصد ال ،أهمية عظمى

  بالدراسات التطبيقية . 

ABSTRACT:  
This study titled act infringing the Letters traction (of the fathers ) in the Koran its 
characteristic and implications of his belongings the present study is a problem in  the 
following questions: what is the verb infringer necessary and act aimed to release  the 
phenomenon of (trnsitive very by the preposition) in the Arabic language applied to the 
Qur’an, and because the rod act infringer character traction in Holy Qur’andeserves lesson 
diligence in connection with a letter of traction . The approach taken is a descriptive 
approach. Perhaps the most important findings of the study , said that the act of portage 
character traction in Qur’angreat importance and great importance and great impact in 
highlighting the objectives of the Quranic expression. The most important recommendations 
concern the need link the theoretical bases of applied studies. 
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الحمد ِهللا ربِّ العالمين والصالة والسالم على إمام 

األنام، وعلى المتقين، أفصح من نطق بالضاد، وخير 
  آله وأصحابه األبرار، وبعد:

ممّا ال شك فيه أنّ بحوث اللغة العربية المتمثلة في 
الجوانب النحوية والصرفية التي تتخذ من القرآن 
الكريم ميداناً لها تعيد لها مكانتها ووجهها النضر 
وتبرزها للقارئ في ثوب قشيب.ويعدّ هذا البحث من 

ان: " الفعل المتعدي بحوث النحو والصرف، بعنو
في القرآن الكريم سماته  )عن وعلى(بحرفي الجر 

  وخصائصه ودالالت متعلقاته". 
  أمنوذج من الدراسات السابقة:

على كثير من الدراسات السابقة في  لقد اطّلع الباحثون
حرف الجر في القرآن موضوع الفعل المتعدي ب

ة أبحاث أنّ هذا الموضوع لم تعالجه أي الكريم، ووجدوا
سابقة في صورة متفردة، بيد أنّ هناك بعض الدراسات 
التي لها عالقة بموضوع البحث، وهذه الدراسات هي: 
دراسة أبي أوس إبراهيم الشمسان، بعنوان: "الفعل في 
القرآن الكريم تعديه ولزومه" وهو كتاب منشور تحدّث 
فيه عن الفعل في القرآن، وحاالت مجيئه الزماً ومجيئه 

عدياً، وهناك دراسة أخرى حول المتعدي والالزم، لم مت
تتعدّ ما قاله النحاة عن التعدي واللزوم في العربية ألبي 
حاتم السجستاني، ومن ثم دراسة علي الطاهر الفأسي 
وعنوانها: "التعدي واللزوم بين علوم اللغة والنحو 

والصرف"، ودراسة تعدي الفعل ولزومه في صحيح  
إدريس  وصفية تحليلية. دراسة: عونيالبخاري دراسة 

من هذه الدراسات  أبو لحية، " . وقد استفاد الباحثون
  .في العديد من المجاالت وبلورتها 

  أسباب اختيار املوضوع:

 معرفة الفعل المتعدي من الفعل الالزم. -1

 معرفة أسباب التعدي واللزوم -2

توضيح الفعل المتعدي بحرف الجر في القرءان  -3
 الكريم.

  

  

  مشكلة البحث:

سة أنّ الصعوبة لدى دارسي اللغة ارقد الحظت الد
حيث ال ؛ العربية في دراسة الفعل المتعدي والالزم 

يلمّون إلماماً جيداً بأحكام األفعال وخاصة المتعدية 
  في القرآن الكريم. والالزمة

  : سة اأمهية الدر

تنبع أهمية هذه الدراسة من أنَّها تسهم في تسليط 
على جانب يخدم اللغويين والمفسرين والفقهاء ؛ الضوء 

من حيث السمات والخصائص والدالالت والمتعلقات 
بالفعل؛ وذلك ألنّ ورود الفعل المتعدي بحرف الجر 

ق العناية والدرس لصلته في القرآن الكريم يستح
  .بالقرآن

  أهداف البحث: 

  تهدف هذه الدراسة إلى:
في القرآن ومه الوقوف على مواضع تعدي الفعل ولز .1

 وما يتعلق به من أحكام.الكريم 

عليها  الداللة الصرفية واألبنية التي تأتي توضيح .2
 األفعال الالزمة والمتعدية.

إيضاح وسائل وأسباب تعدية الفعل المتعدي بحرف  .3
 الجر وضوابطها.

إبراز بالغة القرآن الكريم في تنوع تعديته للفعل  .4
  الواحد بحروف الجر المختلفة.

  ة البحث:أسئل

 / ما الفعل المتعدي؟ وأقسامه؟1

  / ما مفهوم أبنية الفعل المتعدي ودالالته؟2
 / ما مفهوم أبنية الفعل الالزم ودالالته؟4

 / كيف يتعدى الفعل الالزم؟5
  منهج البحث:

  المنهج المتبع هو المنهج الوصفي. 
   املبحث األول: مفهوم الفعل املتعدي ومساته

  :التعدي يف اللغة
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عرّف ابن منظور التعدي في اللغة بأنَّـه: "مجـاوزة   
"زاوى أي: تَجدفتع تُهيّدقاُل: عومن )1(الشيء غيره، ي .

تلْك حدود اللّه فَال تَعتَدوها ومن يتَعد حدود لك قوله تعالى: 
ونمالظَّال مه كلَـئفَأُو اللّه)2(

أي: ال تتجاوزوا حدود اهللا.  .
وعرّف سيبويه: التعدية لغةً: التجاوز يقال"عدى فـالن  

  . )3(طوره، أي جاوزه"
  الفعل املتعدي يف االصطالح: 

 ا افْتَقَرالفعل المتعدي هو: " م ّاج أنّذكر ابن السر
فَاعله إلى محلٍّ مخْصوصٍ يحفَظُه". ويقصد أنّ الفاعل 

ول إلتمام المعنى، ومن ذلك: "أكََل الولَد محتاج لمفع
  .    )4(التفاحةَ"

ويقول ابن عقيل: المتعدي فهو  الذي يصل إلى مفعوله 
بنفسه، ويسمى: فعالً  متعديا وواقعا ومجاوزا 
وعالمتان تتصل به هاء تعود على غير المصدر، وهي 

  . )5(هاء المفعول به، نحو:الباب أغلقته
  :أقسام الفعل املتعدي 

  

  الفعل املتعدي إىل مفعول واحد: -1

إنّ المتعدي إلى مفعول واحد عبارة عن الفعل الذي 
)6(يتطلب مفعوالً به واحداً فقط 

.  
ومن ذلك قولنا: فهم الطالب الدرس، كرّم المعلم  

المجتهد، كافأ األب ابنه على تفوقه. ومن ذلك الفعل: 
أَنَحن صددنَاكُم عنِ "صدّ" في قوله تعالى: 

                                                        
، 15، جمادة (ع دى)رم ، لسان العرب، محمد بن مك ،ابن منظور )1(

  .33صدار صادر، بيروت ، 
  .229البقرة، اآلية سورة (2)

الكتاب،  )م1988(أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،سيبويه(3) 
 مكتبة الخانجي بالقاهرة،، 1، ج3طتحقيق: عبد السالم هارون، 

  .34ص
تحقيق: عبد الحسين  ،األصول في النحو  )م1999(ابن السراج(4)

  .128ص لبنان، ،مؤسسة الرسالة، بيروت، 3، ج4الفتلي، ط
شرح ابن عقيل  على ألفية  ابن مالـك،   )م1980(ابن عقيل(5)

دار التراث،القاهرة، ، 2المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، ج
  .145ص
  . 86، مرجع سابق، صاألصول في النحو ،ابن السراج  (6)

))7الْهدى
وصدها ما كَانَت تَّعبد من . وقوله تعالى:  .

ونِ اللَّهد)8(.  
  إىل مفعول واحد ودالالته:أبنية الفعل املتعدي 

إنّ الفعل إمّا أن يكون مجرداً أو يكون مزيداً، ولكٍل  
من المجرد والمزيد أبنية ودالالت عدة، فالفعل المجرد 

  : )9(المتعدي له أبنية كثيرة، وهي
. ولهذا البناء دالالت عدّة كما ذكر أ/ فَعلَ: يفْعلُ

  النحاة، ومن تلك الدالالت:
من الفاعل  وهنا يكون مضمون الفعل منتقال املنح: - 1

ن يصرف منحو المفعول به. ومن ذلك قوله تعالى: 
بِنيزُ الْمالْفَو كذَلو همحر فَقَد ذئموي هنع)10(.  

وتكون حركة الفاعل هنا بعيـدة   واالبتعاد: الترك -2
ــالى:    ــه تع ــول، كقول ــن المفع ــد ع ــل البع   ك

 َقَال        اللّـه ن قـاً مـثوكُم ملَـيذَ ع أَخـ قَـد اكُم أَبـ واْ أَنلَمتَع أَلَم مهكَبِري
       ى رح األَرض حتـَّ أَبـ فَلَـن ف وسـي ي فـ طتُما فَـرلُ من قَبمو
         ـــر ـ يـخ ــــو هـــــي و لـ ــــه ـــم اللّـ ــــي أَو يحكُــ ـــــي أَبِـ ل ــأْذَن ــ يـ

نيماكالْح)11(.  
ولهذه البنية دالالت عديـدة ،    .: يسـتفْعلُ استفْعلَ -ب

  ومنها:
تَأْجِره      . ومنه قولـه:  أوالً: الطلب اسـ ت ا أَبـ ا يـماهد إِحـ قَالَـت

نيالْأَم الْقَوِي ترتَأْجنِ اسم ريخ إِن)12(.  
قال الفرّاء في تفسير قوله "استأجره": "أن تجعل ثوابي 

)13(غنمي ثماني حججأن تَرعى على 
  
                                                        

  32،اآليةسبأ ) سورة(7
  .43،اآلية  النملسورة (8)
  .86مرجع سابق، صاألصول في النحو ،ابن السراج  (9)

 .16األنعام ، اآلية سورة (10)

  .80يوسف، اآلية سورة (11)
  .26القصص، اآليةسورة (12)
الفرّاء، أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد اهللا بـن منظـور    (13)

معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف التيجـاني،   )م2010(الديلمي
محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصـرية  

  .305 ، صمصر، للتأليف والترجمة
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إنَّه من المالحظ على اآلية أنّ الفعل "تـأجرني" هـو   
استجابة لمطلب سابق وهو استأجره، والصواب أنَّـه  
مقابل التزويج، وهو مفهوم مـن الشـرط علـى أن    

  تأجرني.
  

م   ومن ذلك قوله تعـالى:   .ثانياً: الوجدان ن أُ قَـالَ ابـ
م استَضْـعفُوني   الْقَو إِن      بِـي تم تُشـ ي فَـالقْتُلُـونَن واْ يكَـادو

داء  األعـ)14( .    فالفعل استضعف فـي اآليـة السـابقة
  المقصود به، أي: وجده ضعيفاً.

الحاً    : تعالى ومنه قوله .ثالثاً: اجلَعلُ ا صـ مـوهأَب كَـانو
ــتَخْرِجا    سيا ومهــد ــا أَش ــك أَن يبلُغَ بر ادــأَر ــا رحمــةً مــن  فَ مهكَنز

 ك بـر)15(   المقصود بقوله يسـتخرجا أي: جعلـه ّإن .
  يخرج. 

  :الفعل املتعدي ملفعولني -2

تحدّث سيبويه عن الفعل المتعدي إلى مفعولين، فقال  
في ذلك: " هذا باب  الفاعُل الذي يتَعدّاه فعلُـه إلـى   
 ئتَ اقتصرتَ على المفعول األول، وإنش ن، فإنوليفْعم
شئتَ تَعدّى إلى الثاني كما تَعدّى إلى األوِّل" ومن ذلك: 

هراِهللا زيداً د طَى عبد16(ماً""أع(.  
قسم النحاة األفعال المتعدية التي تتعدى إلى مفعـولين  

  : )17(إلى قسمين، وهما
القســم األول: أفعــال تنصــب مفعــولني لــيس أصــلهما   جـج 

  مبتدأ وخرب:

نحو: كسوتُ البائس ثوباً، ومنه قوله:  كسا: - 1
املَح  ظَامنَا الْعوفَكَس)18( :وكذلك قوله ، اوهنَكْس ثُم

،  قال أبو حيان: كسا: يكسو  وفعله يتعدى ))19لَحما
  إلى اثنين. تقول: "كسوتُ زيداً ثوباً". 

                                                        
 150، اآليةاألعراف سورة (14)

  .82، اآليةالكهف سورة (15)
  303،مرجع سابق، صالكتاب ،سيبويه (16)
  86 سابق، ص،مرجع األصول في النحو ،ابن السراج (17)
  .14، اآليةالمؤمنونسورة (18)
  .259 ، اآليةالبقرةسورة (19)

: نحو: ألبس الفنان ضفة النهر حلالً سندسية، ألبس - 2
ويا قَومِ وسأل: نحو: سأل الفقير الغني ماالً، ومنه قوله: 

، وقوله: ))20علَى اللّهال أَسأَلُكُم علَيه ماالً إِن أَجرِي إِالَّ 

 ارأَج هلَيع أَلُكُمقُل لَّا أَس)21( :وقوله تعالى ، ْأَلُواس فَقَد
كن ذَلم رى أَكْبوسم)22(.  

نحو: أعطيتُ الفقير ماالً، ومنه قوله تعالى: أعطى: - 3
  .)23(}قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيء خلْقَه ثُم هدى{

نحو: أطعمتُ الفقير خبزاً، ومنه قوله أطعم:  - 4
، وقوله تعالى: ))24َوأَطْعموا الْبائس الْفَقريتعالى: 

ًرياأَسيماً وتييناً وكسم هبلَى حع امالطَّع ونمطْعيو)25( ،

 ؛))26من أَوسط ما تُطْعمون أَهليكُموقوله تعالى: 
األول لتطعمون محذوف، وتقديره: فالمفعول 

  .)27(تطعمونه

نحو: سقيتُ الظامئ ماء، ومنه قوله تعالى:  سقى: - 5ج
ورااباً طَهرش مهبر مقَاهسًو)28(.  

وعلَّم نحو: علمتُ الطالب درساً، ومنه قوله:  علم: - 6
، )30(الْبيانعلَّمه ،وقوله تعالى: ))29آدم األَسماء كُلَّها

فاإلنسان  ))31علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَموقوله تعالى: 

                                                        
 .29 ، اآليةهودسورة (20)

  .90،اآليةاألنعامسورة (21)
  .153،اآلية النساءسورة (22)
  .50ية ، اآلطهسورة (23)
  .28،اآليةالحجسورة (24)

  .8،اآلية اإلنسان)سورة (25
  .89، اآليةالمائدة)سورة (26
تفسـير البحـر    )م1993(محمد بن يوسـف أبو حيان األندلسي، )(27

علي معوض، دار الكتب العلمية،  -المحقق: عادل أحمد، 4جالمحيط، 
  .10ص
  .21، اآليةاإلنسانسورة (28)

  .31،اآليةالبقرة)سورة (29
  .4 ، اآليةالرحمن)سورة (30

  .5،اآلية العلقسورة (31)
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مفعول به أول و "ما" الموصولة في محلِّ نصب مفعول 
  . )32(به ثانٍٍ

من جميع األمثلة السابقة نالحظ أن ما تعدت إليه 
األفعال من مفاعيل لم يكن أصله المبتدأ والخبر؛ ألننا 

الفعل الناقص عن بقية الجملة، نجد أن إذا فصلنا 
الجملة ال تعطينا مدلول االبتداء، واإلخبار؛ ألنَّها 
ناقصة المعنى، ويكمل معناها بإدخال الفعل عليها 
ليعمل في ركنيها النصب، ويكون المفعول األول فاعالً 

  في المعنى.
القسم الثـاين: أفعـال تنصـب مفعـولني أصـلهما مبتـدأ       

  وخرب.
  

ذه األفعال تنقسم إلى قسمين، وهما أفعال تدلُّ إنّ ه 
على اليقين، وهذه األفعال هي التي تفيد التحقيق من 
نسبة المفعول الثاني إلى المفعول األول، وتفصيلها 

  .)33(على النحو التالي
ومنه قول .رأى. وتأتي بمعنى علم واعتَقَد أوالً:ج

  الشاعر:
أكْب اللَّه تأيكُلِّــر يٍء رش  

  .)34(محاولَةً، وأكْثَرهم جنودا
وقالوا إنَّها متعدية  يينوتحدّث النحاة عن رأي البصري

وإِذْ قُلْنا لَك إِن (ومنه قوله تعالى:  )35(إلى مفعول واحد
  )36()لِّلناسِربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناكَ إِالَّ فتْنةً 

                                                        
  .207صالبحر المحيط،  ،أبو حيان األندلسي (32)
 .89، صالكتاب ،سيبويه (33)

لم ينسب البيت إلى قائل معين.  وهو من شواهد   التخريج:(34)
ــل 1/247التصــريح  ــن عقي ــموني 119/2/31؛ واب ؛ واألش

؛ 1/132؛  والدرر اللوامع 1/149؛ وهمع الهوامع 323/1/157
  228/ 68وقطر الندى 

دريت:  ماضٍ مبني للمجهول، من درى بمعنى  المفردات الغريبة:
من الغبطة، نهي تمني مثل ما للغير، من غير  علم. فاغتبط:  أمر 

  تمني زواله عنه.
 -يا عروة –تيقن الناس وعلموا علماً  ال شك فيه، أنَّك   المعنى:

 تفي بالعهد، وال تنقصه؛ فلتغتبط على هذه الخصلة  الحميدة؛ ألن
  االغتباط بها أمر محمود، ومشكور عند اهللا وعند الناس.

، 1ججامع الـدروس العربيـة،    (د.ت)مصطفى ،الغالييني)35(
موسوعة في ثالثة أجزاء، قدم له وراجعه وعلق عليـه أحمـد   

فَإِن (بمعنى اعتقد، كقوله تعالى:  علم:ثانياً
 اتنمؤم نوهتُممل37()ع(.  

  بمعنى "علم علم اعتقاد"، ومنه قول الشاعر:درى:ثالثاج

دريتُ الوفيّ العهد يا عرو فاغتبطْ     فإنّ اغتباطاً   
38(بالوفاء حميد( . 

  بمعنى "اعلْم واعتقد" كقول الشاعر: . تعلَّم: رابعاً

  تعلَّم شفاء النفس قهر عدوها

  فبالغ بلطف يف التّحيل واملَكر

ومصـدرها   –بمعنى "علْم واعتقَد"  – خامسـاً: "وجـد"  
، مثل"وجدتُ الصدقَ زينة العقالء". " "الوجود والوجدان

ن     (ومنه قوله تعـالى:   م مـنَا ألَكْثَـرِهد جـا و مـإِن  وو د هـع
 نيق لَفَاسـ مهنَا أَكْثَردجالفعـل  )39()و ّوقد ذكر النحاة أن .

"وجد" إذا جاء ت بمعنى أصاب تعدّت إلى مفعول واحد 
    ّفَتُعـد ـزِنكانت بمعنـى ح ومصدرها الوجدان، وإن

  . )40(الزمة

                                                                                
، بيـروت ، عصام الكاتب "كوجك" دار الشرق العربيـة، لبنـان  

  .42 -41ص
  .60،اآليةاإلسراء) سورة 36(

  .10،اآليةالممتحنةسورة  (37)
التخريج: البيت لزياد بن سيار بن عمرو بن جابر  التخريج: (38)

؛ وشـرح التصـريح   2/246؛ والدرر 9/129ي خزانة األدب ف
؛ والمقاصـد النحويـة   2/923؛ وشرح شواهد المغنـي  1/247
؛ وشرح ابن عقيل 2/31؛ وبال نسبة في أوضح المسالك 2/374

  .1/149؛ وهمع الهوامع 212ص
تعلم: تيقن. شفاء النفس: راحة البال. التحيل: اسـتعمال   اللغة:

  الحيلة. المكر: الخديعة.
يقول: كن على يقين بإن شفاء النفس وراحتها ال تكون إال  المعنى:

باالنتصار على عدوها، لذلك من الواجـب أن تحتـاط لألمـر     
  باالحتيال والخديعة.

م" ، فنصب مفعولين فيه: مجيء  الفعل "تعلم"  بمعنى "اعلالشاهد 
  هما: "شفاء" و"قهر"

  .102،اآليةاألعرافسورة (39)
شرح التسهيل، تحقيق: محمد عبد النبـي   )م2006(المرادي (40)

 المنصورة،، مكتبة اإليمان ،مكتبة جزيرة الورد، 1طمحمد أحمد، 
     78ص 
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: مثل: " ألفيتُ  -بمعنى "علم واعتقد"  –"ألفى"  :سادساً
اباً".  فإن كانت بمعنى "أصابه الشيء وظفر قولك صو

به"، كانت متعدية إلى واحد، "ألفيت الكتاب"،ومن ذلك  
ن      قوله تعالى:  اء مـز ا جـ مـ ابِ قَالَـت ى الْبـا لَدهديا سأَلْفَيو

يمأَل ذَابع أَو نجسءاً إِالَّ أَن يوس كلبِأَه ادأَر)41( .  
والرجحان: ما ،الثاين: فهو أفعـالُ الرجحـان  أمّا القسم 

ينشأ من تغلُّب أحد الدليلين المتعارضين في أمر مـن  
األمور على اآلخر؛ بحيث يصير أقرب إلى اليقين من 
الشك. وهذه األفعال تفيد التردد بين نسـبة المفعـول   
الثاني إلى المفعول األول وعدم نسبته إليه أيضاً، وهذه 

اَل، ظَنّ، حسب، زعم، عـدّ، حجـا،   األفعال هي: خَ
بهَل، وعوهذه األفعال بالتفصيل: )42(ج.  

 ّأوالً: ظَـن.   "ّك، كما تسـتعمل "ظَـنا صاحبظننتُ زيد
م مالقُـوا     لليقين، ومنه قوله تعالى:  أَنَّهـ ون ظُنـي ينذ الـَّ

    ون اجِعـر ه إِلَيـ م أَنَّهـو هِـمبر)43(  أي: تيقَّنوا وعلموا، وقولـه

أَ مــن اللّـه إِالَّ إِلَيــه   تعــالى:  لْجـــواْ أَن الَّ مظَنو)44( :أي ،

ون     علموا واعتقـدوا. وقولـه:    عـرا ف يـ ك ي لَأَظُنـ وإِنـِّ
وراً  ثْبـم)45(    أصـل ّوقد ذهب جمهور النحـاة إلـى أن.

 ّوأخواتها مبتدأ وخبر، كما ذهب الفـر ّاء مفعولي ظَن
إلى أنّ المنصوب األول مفعول والمنصوب الثاني يأتي 

جملة، وذلك مثل: ظننتُ زيدا يـؤدي واجبـه.  وإذا    
كانت ظَنّ بمعنى "اتهم" تعدّت إلى مفعول واحـد،مثل:  
"ظنّ القاضي فالناً"، أي: اتهمه؛والظنين والمظنـون:  

                                                        
  .25،اآليةيوسفسورة (41)

           20/ 2األشموني: شرح األشموني  )(42
  .46،اآلية البقرةسورة (43)
  .118،اآلية التوبةسورة (44)
  .102،اآليةاإلسراءسورة (45)

بِ    ومنه قولـه تعـالى:    )46(المتهم لَـى الْغَيـع و ا هـ مـو 
نيبِضَن)47(.أي: متهم ،  

. وهو فعل قلبي يفيد  الرجحان، وقد ينصب خالَ:ثانياً
هذا الفعل مفعوالن، وذلك مثل: "خلْتُ الدراسةَ 

  .  )48(متعةً"
وتفيد الرجحان وتنصب مفعولين أيضاً،  .حِسب:ثالثاً

ونُقَلِّبهم ذَات وتَحسبهم أَيقَاظاً وهم رقُود ومن ذلك قوله تعالى: 
    .))49الْيمني وذَات الشمالِ

. بالحركات الثالث، تتعدى لمفعولين، فهي زعم:رابعاً
تنصب مفعولين، وتستعمل زعم بمعنى ظَنّ أيضاً، 

  ومنه قول الشاعر:
  زعمتنِي شيخاً، ولَست بِشيخٍ

  .)50(إنّما الشّيخ من يدبّ دبِيباً

ّدبمعنى خامساً:ع  تنصب مفعولين، وقد تأتي عد .
ّومن ذلك قول الشاعر:. ظَن  

                                                        
، مرجع سـابق،  جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييني (46)
  .42ص
  .24،اآليةالتكويرسورة (47)
  .29-28،مرجع سابق، صشرح ابن عقيل ،ابن عقيل (48)
  .18،اآليةالكهفسورة (49)
القائل: هو أبو أمية الحنفي. وهـو مـن شـواهد:     لتخريج:(50)

؛ 2/379؛ والعيني 1/156، 319؛ واألشموني 1/248التصريح 
؛ وقطـر  179/473؛ وشذور الذهب 1016/775ومغني اللبيب 

  . 70/231النـــــــــــــــــــــــــدى 
شيخاً، الشيخ: هو الذي ظهر عليه الضـعف   المفردات الغريبة:

على أشـياخ   والشيب، ويغلب أن يكون من سن الخمسين ويجمع
  وشيوخ. يدب دبيباً.يمشي مشياً وئيداً.

ظنَّت هذه المرأة حين رأت الشيب برأسي، أني أصبحت  المعنى:
شيخاً ضعيفاً منهوك القوى، وهي في ذلك مخطئة؛ ألن الشيخ من 
ضعفت قوته، وكَلَّ عزمه، وتقاربت خطاه وأضحى ال يسـتطيع  

على عصاه؛ أم ا السير لشدة ضعفه فأخذ يدبمم ا أنا فأقوى وأشد
  تظن.

"زعمتني شيخاً": استعمل فعل "زعم" بمعنى ظن، فنصب  الشاهد:
به مفعولين؛ أحدهما: ياء المتكلم، والثاني: قوله: "شيخاً"؛ وهـذا  
 كان األكثر فيه أن يقع على أن مستعمل شائع في لغة العرب؛ وإن

  المثقلة أو المخففة وصلتهما.



***2018)volume 19 (1  
  

130 SUST Journal of Islamic science and Research                        volume. 19.No .1. April. 2018 
ISSN (text):1858-6821                                                e-ISSN (online): 1858-683x                    

 

 

 

      فَلَا تعدد املَولَى شرِيكَك يف الغىن           

.)51(لَكنّما املَولَى شرِيكَك يف العدمِ  

. وقد يكون الفعل حجا بمعنى غلب في سادساَ: حجا
ردّ فعندئذ تكون قد تعدّت إلى المحاجاة أو قصد أو 

 دّمحا مجمفعول واحد كما يأتي بمعنى أقام؛ نحو: " ح
بِمكَّةَ" ؛ أي: أقام بها. ويأتي بمعنى "ردّ" نحو: حجوتُ 
الساِئَل؛ أي: رددتُه. ويأتي بمعنى " ساقَ" نحو: حجوتُ 

تَم" نحو: اإلبَِل؛ أي: سقْتُها. ويأتي بمعنى " حفظَ وكَ
  . )52(حجوتُ الحديثَ، أي: حفظته أو كتمته

. يأتي الفعل "جعَل" بمعنى الرجحان، ويعدّ سابعاً: جعلَ
الفعل جعَل من أفعال القلوب، كما يأتي الفعل جعَل 
بمعنى ظَنّ، مثل: أجعلتني مديرا؟ أي: أظننتني. كما 

ن متعدّية إلى يأتي الفعل جعَل بمعنى أوجد وهنا تكو
مفعول واحد، وإن كانت بمعنى أنْشأ  فتعدّ ناقصة ومن 
أفعال الشروع، وتعمل عمل كان، ومن ذلك: جعل 

وجعلُوا الْملَائكَةَ المدر يشرح الدرس، ومنه  قوله : 
الشاهد هنا جاء الفعل  ))53الَّذين هم عباد الرحمنِ إِنَاثاً

  جعلوا بمعنى اعتقدوا.
.بهنَي  ثامناً: وبهفعل ينصب مفعولين، وذلك مثل: و

اللَّه فداك، أي: صيّرني فداك. فهب الفعل الجامد يتعدّى 

                                                        
البيت للنعمان بن بشير، األنصاري، الخزرجـي،   لتخريج:ا (51)

، اإلصـابة  8/244؛ البداية والنهايـة  3/411سير أعالم النبالء 
. وهو مـن شـواهد: التصـريح    1/72، شذرات الذهب3/559
  .2/37، 124؛ وابن عقيل 1/248

تعدد: تحسب. المولى: المعتق والمعتَق، وهنـا   شرح المفردات:
  قر.بمعنى: النصير. العدم: الف

ال تحسب الذين رافقوك في زمن غناك حلفاء لك، وإنَّما  لمعنى:ا
عد حليفاً من ناصرك ووقف إلى جانبك في زمن فقرك وضـيق  

  حالك.
قوله: "ال تعدد المولى شريكك..." حيث ورد الفعل "عد"  الشاهد:

  داالً على الرجحان، فنصب مفعولين هما: "المولى" و "شريك"
  23،مرجع سابق، صشرح األشموني ،األشموني )52(
  .19، اآلية الزخرف)سورة 53(

رب هب (إلى مفعول واحد بنفسه، ومنه قوله تعالى: 
  .  )54()لي حكْماً وأَلْحقْني بِالصالحني

ل، وهذه األفعال وهناك أفعال يطلق عليها أفعال التحوي
تدلُّ على تحوّل الشيء وانتقاله من حالة إلى أخرى، 
وتسمى أيضاً أفعال الصيرورة؛ ألنّ كلَّ فعل منها يأتي 
 ّورد رّير وهو التحويل، وهذه األفعال هي: "صّيص

"بهَل ووعذَ وجواتَّخَذَ وتَخ كوهي النحوالتالي:)55(وتَر.  
  

وقَدمنا إِلَى ما عملُوا ومنه قوله تعالى:  .أوّالً: جعلَ
، فالشاهد في اآلية ))56من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُوراً

السابقة أنّ الفعل "جعَل" جاء داالً على التحويل 
واالنتقال من حالة إلى أخرى، فنراه قد نصب مفعولين، 

المفعول وهما: هاء الضمير العائد إلى عمل الكفار و
الثاني هباء. وقد يأتي الفعل جعل بمعنى صيّر، ومنه 

 )57()وكَذَلك جعلْنا في كُلِّ قَرية أَكَابِر مجرِميها ليمكُرواْ فيها(قوله: 

فالشاهد في اآلية السابقة مجيء الفعل "جعَل" بمعنى 
صيّر، وقد نصب مفعولين، وهما: مجرميه والمفعول 

  ني شبه جملة الجار والمجرور "في كُلِّ قَرية".الثا
، )58()واتَّخَذَ اللّه إِبراهيم خليال(ومنه قوله:  .ثانياً:اتخذَ

والشاهد في اآلية السابقة أنّ الفعل "اتخذ" قد نصب 
مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، المفعول األول إبراهيم 

  والمفعول الثاني خليالً. 
  

وتَركْنا بعضَهم يومئذ (ومنه  قوله عزّ وجل:  .ترك: ثالثاً
والشاهد في اآلية السابقة أنّ الفعل )59()يموج في بعضٍ

"ترك" جاء داالً على التصير فنصب مفعولين، وهما: 
  بعضهم والمفعول الثاني جملة يموج.

  

                                                        
  .83،اآلية الشعراءسورة (54)
         416 ، مرجع سابق، صشرح ابن عقيل ،ابن عقيل  (55)
 .23 ، اآليةالفرقانسورة (56)

 .123،اآليةاألنعامسورة (57)

  .125 ، اآليةالنساءسورة (58)
 .99،اآلية الكهفسرة (59)



***2018)volume 19 (1  
  

131 SUST Journal of Islamic science and Research                        volume. 19.No .1. April. 2018 
ISSN (text):1858-6821                                                e-ISSN (online): 1858-683x                    

 

 

  األفعال املتعدية لثالثة مفاعيل:

لثالثـة مفاعيـل اآلتـي: "أرى،    من األفعال المتعدية 
وأعلم، ونبأ، وخبر، وأخبر". و األفعال السابقة منها ما 
يتعدى لثالثة مفاعيل بواسطة الهمزة التي تعرف بهمزة 
النقل، أو التعدية، وهما الفعلين: "أرى، وأعلم"، نحـو:  
"أرى والدك زيداً خالداً أخاك"،فالمفعول األول من هذه 

صل فاعالً، وذلك قبل أن يتعـدى  المفاعيل كان في األ
الفعل بالهمزة، وأصل الكالم: "رأى زيد خالداً أخاك". 
وقد يكون من "أرى" الناصبة لثالثـة مفاعيـل قولـه    

رات علـَـيهِم  (تعــالى: سـح مــالَهمأَع اللّـه رِيهِمكَي؛ فالفعــل )60()كَــذَل
"يرى" مضارع "أرى"، ومفعوله األول الضمير المتصل 
به،وأعمالهم مفعوله الثاني، وحسرات مفعوله الثالـث،  

، وقوله )61(كما ذكر الزمخشري. وقيل: حسرات حال
ــالى:  ــه   (تع ونــن دم ينالَّــذ ــق ــأَروني مــاذَا خلَ ، )62()فَ

فالضمير في "أروني" مفعول به أول، وجملة: "ماذا..." 
سدت مسد المفعولين اآلخرين. ومثله قولـه تعـالى:   

)ضِأَرالْأَر نقُوا م ،فجملـة االسـتفهام   )63()وني ماذَا خلَ
سدت مسد المفعولين اآلخرين، والضمير في "أروني" 

  .المفعول األول
  املبحث الثاين: مفهوم الفعل الالزم ومساته

  

  الفعل الالزم يف اللغة: 
  

تحدّث ابن منظور عن تعريف اللزوم، فذكر اللزوم 
يلْزمه لَزما ولُزوما، والزمه هو: "من لَزِم الشيء 
"ةً أي ال يفارقَهموقد ورد في القاموس )64(مالز .

المحيط معنى الالزم: "لزِمه لَزما ولُزوما ولزاما 
  ولزامةً 

ولزمةً ولزمانًا والزمه مالزمة ولزاما، أي: ال 
                                                        

 .167،اآلية البقرةسورة (60)

دار المعرفـة،   ،الكشاف )م2009(محمود بن عمر ،الزمخشري(61)
  .212بيروت، ص143
  .11،اآليةلقمانسورة (62)
  .40،اآليةفاطرسرة (63)
مرجـع سـابق،   لسان العرب ، مادة (لـزم)   ،ابن منظور (64)
  .54ص

.وقيل الالزم بمعنى: "من لزم الشيء لزوما، )65(يفارقه"
  .)66(بتَ ودام، وألزم الشيء أي: أثبته وأدامه"أي: ثَ

وقد عرّف النحاة الفعل الالزم في االصطالح بأنَّه: "ما 
ال يصُل إلى مفعوله إال بحرف جرٍّ، مثـل: مـررت   

"زيد ال مفعول له، مثل: قام أو ،67(بزيد(.  
  أبنية الفعل الالزم وداللته:

  

لصـرفية  لقد استفاض النحاة في الحديث عن األبنية ا
التي تتأتَّى عليها األفعال، وقد خلصوا إلى أنّ األفعال 
يمكن تقسيمها من حيث البنية إلى ثالثة أقسام، وهـي:  
أبنية خاصة بالفعل الالزم، ومنها ما هو خاص بالفعل 
المتعدي، ومنها ما هو مشترك بينهما. وقد ذكر سيبويه 

  من أبنية الفعل الالزم ما يأتي:
  

فْعلَ: يوهذه البنية خاصة بالفعل الالزم، وفي  .لُفَع
وقد .ذلك يقول سيبويه: "ليس في الكالم فَعلْتُه متعدّيا

نلحظ أنّ هذا الوزن خاص بالفعل الالزم المجرّد 
فحسب أمّا الفعل الالزم المزيد فله أبنية أخرى، ومن 

  ذلك: 
امتَزج، . وذلك مثل: انْطَلَقَ، انْدحر، امتَحن، انفَعلَ

.طَمانْح ،رانْكَس  

. مثل: امتَدّ. قال المبرد: "وهو فعٌل ال يتعدّى افْعلَّ
الفاعُل؛ ألنّ أصل هذا الفعُل هو ِلما يحدثُ في الفاعل، 

.ّروقَّ واعرمثل: از  
  مثل: اطْمأنّ، واشْمأزّ، واكْفَهرّ، واضمحلَّ. .افْعلَلَّ

وذلك بزيادة إحدى الالمين، مثل: احرنْجم،  .افْعنلَلَ
  أي: اجتمع، اقْعنْسس الجمل، أي: أبى أن ينقاد. 

  ومن ذلك: تَعفْرتَ.  .تفْعلَت
مثل: تزلزل، تململ. وفي ذلك قال المبرد:  .تفْعلَلَ

"وذلك نحو:تَدحرج وتَسرهفَ، وهذا مثاٌل ال يتعدّى، 
                                                        

القاموس المحـيط   )م2005(محمد بن يعقوب ،لفيروز آباديا(65)
 8تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي،ط، مادة (لزم) ،للفيروز أبادي

  .1044صمكتبة الشر والدولية، ، مؤسسة الرسالة
  .823 صالمعجم الوسيط مادة (لزم)  (66)
شذا العرف  في فن الصرف، تحقيق: د. أبو (د.ت) الحمالوي(67)

األشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكيان، للطباعة والنشـر  
  .50صوالتوزيع ،
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فعال، وذلك قولك: دحرجتُه ألنَّه في معنى االن
."جرحفَتد  

  

  )68(مثل: احرنْبى، أي: تهيأ للغضب .افْعنلى
  دالالت أبنية الفعل الالزم:

إنّ الفعل الالزم له العديد من المجاالت الداللية التي  
يعبّر عنها، وال يعبِّر عنها الفعل المتعدّي، وقد تحدّث 
ابن السرّاج وغيره من النحاة في هذه القضية، ومن 

  دالالت أبنية الفعل الالزم ما يأتي:
من المعلوم أنّ حركة . الداللة على حركة اجلسم - أ

ن تكون حركة أفقية، وذلك مثل: جاء وأتى، الجسم إمّا أ
 ا أنَّل، وإمقَطَ ونَزتكون حركة رأسية، مثل: س ا أنّوإم
.تكون حركة الفاعل مضطربة، ومن ذلك الفعُل: يلعب  

وذلك مثل: اسـودّ، احمـرّ،   . الداللة علـى خلْقَـةٌ   -ب
ــال.   ــن األفعـ ــد مـ ــا العديـ   ازرقَّ وغيرهـ

هناك العديد من األفعال . النفسالداللة على أفعال  -ج
التي تدلَّ على فعل النفس، وفي ذلك يقول ابن السرّاج: 
"وأمّا أفعال النفس التي ال تتعدّاها فنحو: كَرم وظَرفَ 
وغَضب وغيرها". ولقد تحدّث ابـن الحاجـب عـن    
الدالالت التي تعبِّر فيها األفعال الالزمة المجردة عن 

  لــى النحــو التــالي:   الفاعــل، وعــدّها  ع 
وهذه الحركة لها العديد مـن  حركة انتقال الفاعل.  -أ

إيقاف الحركة مثل: قَرّ، ومنه قوله  -األنواع، ومنها: 
ة  (تعالى:  يـلاهالْج جرتَب نجرلَا تَبو كُنوتيي بف نقَرو

. وعدم الحركة مثل الفعل: مكَثَ، وزيادة )69()الْـأُولَى  
ة. مثل: عجَِل، وهدوء الحركة. مثل: سـكَن. و  الحرك

   ،اراَل، حركة الـدائرة. مثـل: دحركة الميل. مثل: م
الحركة المضطربة. مثل: خَفقَ. الحركة األفقية. مثل: 

  جاء.
وهذه األفعال تعبِّر عن ظهور  أفعال الظهور. - ب

.زروخروج األشياء، مثل: ب  
وهذه األفعال تعبِّر عن  .أفعال الدخول واالختفاء - ت

                                                        
  .39ص مرجع سابق، ،4ج ،الكتاب ،يهسيبو (68)
  .33،اآليةاألحزابسورة (69)

.لَجالدخول في الشيء، وذلك مثل: و  
مثل: فَرغَ. وهذه األفعال تدلُّ  .أفعال فراغ الفاعل - ث

  على انتهاء الفاعل من القيام بفعٍل ما.
وهي األفعال اإليجابية التي يقوم  .أفعال القيم - ج

.لُحالفاعل بفعلها، وذلك مثل: ص  
هذه األفعال تشتمل على  إنّ .األفعال احليوية - ح

نوعين من األفعال، وهما: أفعال بيولوجية، ومن ذلك: 
  َ. )70(صفُر. وأفعال سيكولوجية، مثل: صدق

  أسباب لزوم الفعل املتعدي أصالة مخسة:

التضمين، وهو أن تُشْرب كلمةٌ متعدية كلمة  :األول
 فَلْيحذَرِ الَّذين(الزمة، لتصير مثلها، كقوله تعالى:

رِهأَم نع فُونخَالج   )71()ين يخالف معنى يخرّمض
  فصار الزماً مثله.

تحويل الفعل المتعدي إلى فَعل بضم العين، : الثاين
لقصد التعجب والمبالغة، نحو: ضرب زيد؛ أي ما 

  أضربه!
  صيرورته مطاوعاً، ككسرته فانكسر. :الثالث
أَيها الْمألُ ( ضعف العامل بتأخيره، كقوله:: الرابع

 ونربا تَعيؤلرل إِن كُنتُم اييؤي ري ف72()أَفْتُون(.  
  الضرورة، كقول الشاعر:  :اخلامس

   ـارِدبِب ـجِيعي الضقسةً      ترِيدامِ خيف املَن كفُؤاد لَتبت

  )73(بسّامِ

  أي: تسقيه ريقاً بارداً. 
بـ (عـن وعلـى) ومواضـعه     املبحث الثاين:الفعل املتعدي

  :ومناذجه ودالالته

عن حرف جر يأتي بمعانٍ كثيرة أشـهرها وأكثرهـا   
استعماالً أنَّها تأتي للمجاوزة، فهو يقتضـي مجـاوزة   

                                                        
اللباب في علل  (د.ت)العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين)(70

دار الفكر، ، 1ج البناء واإلعراب ، تحقيق: غازي مختار طليمات،
  267سوريا،ص ،دمشق

 .63،اآلية النورسوة (71)

  .43،اآلية يوسفسورة (72)
شرح التصريح البيت لحسان بن ثابت في الديوان، والتخريج: (73)

  . 14/323والمقاصد ؛ 1/416، 2/14
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المجرور نحو غيره. قال سيبويه: " وأمّا عن فلما عدا 
الشيء وذلك قولك: أطعمه عن جوع، جعـل الجـوع   

هب غير البصريين .وذ)74(منصرفاً تاركاً له قد جاوزه
إلى أنَّها تفيد معانٍ أخرى منها أن تجيء بمعنى الباء، 

ن اهلَـوى    (قال تعالى: عـ ق طـنا ي أي: ما ينطـق  )75()ومـ
بالهوى. غير أنّ بعضهم ذهب إلى أنّ "عن" في هـذه  
اآلية على حقيقتها والمعنى: وما يصـدر قولـه عـن    

وما ينطق الهوى. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: "{ 
} أي: ما يصدر نطقه عـن الهـوى ال   عن اهلَـوى 

بالقرآن وال بغيره، وقال أبو عبيدة: إنّ عـن بمعنـى   
لباء، أي: بالهوى. قال: قتادة: أي: ما ينطق بالقراءة ا

تعليل بالسبب؛ -والتعليل بـ "عن" كما يظهر .عن هواه"
فالحضور متسبب عن الطلب، والطلب سابق للحضور 

ا كَـان   (في الذهن والخارج. ومن ذلك قوله تعالى: مـو
       د عـو ةد وعـم ن إلَّـا عـ ه ألبِيـ مياهر إبـ غْفَارت اسـ ّـاهفسـبب  .)76()ها إي

استغفار إبراهيم عليه الصالة والسالم وعده ألبيه بـه،  
والوعد باالستغفار سابق له ذهناً. ودلَّ على هذا الوعد 

تَغْفر لَـك ربِّـي إنَّـه كَـان         (قوله تعالى:  أسـس ك لَيـع لَام قَالَ سـ
اً   يـفومثله جاء التعليل بـ "عن" في قوله )77()بِـي ح  .

ك      ( لى:تعا قَولـ ن ا عـ نـتهي آلبِتَـارِك ن ا نَحـ مـأي:  )78()و

لَـا  (بسبب قولك. وتأتي عن بمعنى البدل، كقوله تعالى: 
يئَاً      نَفْـسٍ شـ ن عـ نَفْـس ىز أي: ال تجزى مؤمنة  )79()تُجـ

زى    (: شـور بدل نفس كافرة شيئاً. قال ابن عا لَـا تُجـ
س" و "شيئاً" معنـاه: أنّ  التنكير في "نف )نَفْس عن نَفْـسٍ 

نفساً من األنفس ال تجزي عن نفس مثلها شـيئاً مـن   

                                                        
  .308صمرجع سابق، ، 2الكتاب، ج ،سيبويه (74)
  .3 ، اآليةالنجمسورة (75)
  .114،اآلية التوبةسورة (76)
  .47،اآلية مريمسورة (77)
  .53،اآلية هودسورة (78)
  .81،اآليةالبقرةسورة (79)

األشياء، وكذلك في "شفاعة" و "عدل". [شيئاً] يراد شيئاً 
منكراً مع تنكير النفسيين للتعميم واإلقناط الكلي. وتأتي 
 نخَُل عبا يعن" بمعنى االستعالء كقوله تعالى: { فَإنَّم"

{هعليها. قال ابن عاشور: [وفعل "بخـل"  أي )80(نَفْس :
يتعدى بـ "عن" لما فيه من معنـى التضـييق علـى    
المبخول عليه. وقد عدّى هنا بحرف عن]كقوله تعالى: 

)     هاد بـع ن ةَ عـ لُ التَّوبـ قْبـي يالـذ وهوقال ابن عاشور  )81()و
أيضاً: الفعل قبل يتعدّى بـ "من" االبتدائية تارة كما في 

نهم نَفَقـاهتم    (قوله تعالى:  لَ مـ تُقْبـ أن مهعنا مموقوله: )82()و .

فيفيد معنـى   )83()فَلَن يقْبلَ من أحدهم ملء األرضِ ذَهباً(
منه، ويعدّى  األخذ للشيء المقبول صادراً من المأخوذ

بـ "عن" فيفيد معنى مجـاوزة الشـيء المقبـول أو    
انفصاله عن معطيه وباذله، وهو أشدّ مبالغة في معنى 
الفعل من تعديته بحرف " من" ألنّ فيـه كنايـة عـن    
احتباس الشيء المبذول عند المبذول إليه بحيث ال يرد 

ا عمـّ (إلى باذله. وتأتي "عن" مرادفة "بعد" كقوله تعالى:
بِحنّ نَـادمين   صـلٍ ييـا   .)84()قَلّموقال أبو السعود: {ع

قليل} أي: عن زمانٍ قليٍل وما مزيـدة بـين الجـار    
والمجرور بتأكيد معنى القلة كما زيدت في قوله تعالى: 

)ِا نم ةمحا ر85()فَبِم(.  
  مواضع الفعل املتعدي"بعن" يف القرآن الكرمي:

عدّى الفعل طافَ بـ "عن" لتضمنه معنـى اسـتدار    
ــالى:  ــه تع ــي قول ــولهم ف ويطُــوف علــيهِم ولــدان (ح

، وعدّى الفعل عتا بـ "عن" في قولـه  )86()مخَلَّـدون 

ــالى:  . )87()وكــأيّن مــن قريــة عتَــت عــن أمــرِ ربِّهــا  (تع
                                                        

  .38،اآليةمحمدسورة (80)
  .25،اآلية الشورىسورة (81)
  .54،اآليةالتوبةسورة (82)
  .91،اآليةآل عمرانسورة (83)
  .40،اآليةالمؤمنونسورة (84)
  .159،اآلية ل عمرانآسورة (85)
 .19اإلنسان، اآلية سورة (86)

  .8الطالق، اآلية سورة (87)
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العتو: تجاوز الحد في الكبر، وعدّى بـ "عن" لتضمنه 
إلعراض، أي: أعرضت عن أمر ربها علـى  معنى ا

وجه العتو والعناد. وعدّى الفعل عفا بـ "عـن" فـي   
خمسة عشر موضعا، لتضمنه معنى الترك والطمس أو 

فُـوا    ى: (،وقال تعـال )88(المحو عي أن ُى ا عسـ فأولئـك
أي: ترك عقابهم. وعدّى الفعل طـاب بــ    )89()عنـهم 

اوزفي قوله تعالى: "عن" لتضمنه معنى التجافي والتج
) اً فَكُلُـوهنَفْس منه شيء نع ا لكُمنبط وفـي  )90()فإن .

عة عمّـا أرضـعت    (قوله تعالى: ضـرلُ كُـلَّ ما تَذْهونَهتَر ومى  )91()يّعد
الفعل تذهل بـ "عن" لتضمنه معنى نسي، أي: نسـيته  
وغفلت عنه. وعدّى الفعل بخل بـ "عن" فـي قولـه   

ه  (ى: تعال نَفْسـ ن خَلُ عـبا يلتضمنه اإلمساك عن  )92()فإنَّم
. والفعل صدّ تعدّى )93(مستحق؛أي: المنع الذي أتاه اهللا

بـ "عن" متضمناً معنى اإلعراض والمنع فـي قولـه   
بِيلِ اِ    (تعالى:  سـ ن ّوا عـد ّـةً فَصـنج مانَهم؛ أي: )94()اتَّخَذُوا أي

أعرضوا عن الجهاد في سبيل اهللا.  وعـدّى الفعـل   
رضي بـ "عن" في كثير من المواضع متضمناً معنى 

 )95()رضي اُ عنهم ورضُوا عنه(قبل كما في قوله تعالى: 
أي: قَبِلُهم اهللا وأراد ثوابهم. والفعل أعرض تعدّى بـ 

آؤوك فَـاحكُم   ("عن" في قوله تعالى: جـ فَـإن    ضر أعـ أو مهن يـب
 مهن فتضمن معنى اصفح عنهم. و قال تعـالى:  )96()عـ 

                                                        
  123صمرجع سابق، الكشاف،  ،الزمخشري (88)
  .99،اآليةالنساءسورة (89)
  .4،اآليةالنساءسورة (90)
  .2،اآليةالحجسورة (91)
 38،اآلية محمدسورة (92)

أنوار التنزيل في أسرار التأويل، تحقيق:  )م1848(البيضاوي(93)
دار الكتب العربية الكبرى،  ،1ج محمد عبد الرحمن المرعشلي،

 .676ص ،مصر

 .16،اآليةالمجادلةسورة (94)

  .119،اآلية المائدةسورة (95)
 .42 اآلية، المائدة)سورة (96

)    ه رِ أمـ ن عـ فُونخَـالي نيخالفوا بــ   )97()الـذى يّدع
"عن" لتضمنه معنى الخروج أي: يخرجون عن أمره، 

والفعل خالف ال يحتاج  . والمخالفة خروج عن الطاعة
له. قال تعـالى:  في األصل حرف جر، وإنَّما استعير 

)  لُـوهكَـرٍ فَعّنم نع وناهتَنيتناهون تضـمن   )98()كَانُوا ال ي
معنى منع، أي: ال يمنع بعضهم بعضاً عـن ارتكـاب   

م  (المعاصي. قال تعالى:  ما كَان ألهلِ املَدينة ومن حوهلُ
   ِولِ ا سـر ــنتَخَلَّفُـوا عي ابِ أنــراألع ّـنــ )99()م ف تخلَّ

تعدّى بـ "عن" فتضمن معنى أعرض الذي يتعدّى بـ 
"عن" فتعدّى تعديته، أي: ال يعرضـوا عـن النبـي    

ــالى:   ــال تع ــوه. ق ــم عــن    (ويترك الكَل ــون يحرِّفُ
 هع واضـتضمن معنى انحرف، أي: انحرف  عن  )100()م

نكُم     (مواضعه. قال تعـالى:   عـ ّـركَفي أن ّكُـمبى ر سـع
 يِئَات سـى بـ "عـن" فتضـمن معنـى     )101()كُمّتعد كفَّر

  .)102(المغفرة واإلزالة أي: غفر سيئاتكم وأزالها
ثانياً: الفعل املتعدي "بعلى"معانيه ومواضعه يف القـرآن  

  الكرمي:

ويكون االستعالء على المجرور وهـو  االسـتعالء:  -1
ــالى:  ــه تع ــو قول ــب نح ــك (الغال وعلَيهــا وعلَــى الفُلْ

 لُـونوقد يكون االستعالء على ما يقـرب  )103()تُحم .
من المجرور، أي ليس المجرور نفسه؛ ويقصـد بـه   

د علَـى    (المجازي، ونجد ذلك في قوله تعـالى:   أجـ أو
  ىد ّـارِ هـأي: على المكان الذي هو قريب من  )104()الن

النار، هدى: أي هادياً أو ذا هدى أي: شخصاً يهديني 
                                                        

  .63،اآليةالنورسورة (97)
  .79، اآليةالمائدةسورة (98)
 .120،اآليةالتوبةسورة (99)

  .46،اآليةالنساءسورة (100)
  .8  ، اآليةالتحريمسورة (101)

  .475صمرجع سابق، أنوار التنزيل،  ،البيضاوي )(102
  .22،اآليةالمؤمنون)سورة (103

  .10 ، اآليةطهسورة(104) 
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الء معنوياً، نحو قولـه  إلى الطريق. وقد يكون االستع
ــالى: ــب فأخــاف أن يقتلــون   (تع ــم علَــيّ ذَنْ لَه105()و( 

  فاستعالء البعض على الـبعض معنـوي ال حسـي.   
وآتى املَالُ علَى حبِّه (نحو قوله تعالى: املصاحبة: -2

ــى بـــه.  )106()ذوِي القُر ــه بـ ــع حبـ   أي: مـ
 أي بمعنى عن، كقول الشاعر:  ااوزة: -3

 بنو قشريإذا رضيت ّعلي  

  )107(لعمر اهللا أعجبين رضاها
ولتُكْملُوا (أي بمعنى "الالم" نحو قوله تعالى: التعليل: - 4

ونكُرتُش لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا الْتَكَبِّرو ّةدأي: )108()الع
  لهدايته إيّاكم.

ودخلَ (أي بمعنى "في" نحو قوله: الظرفية: - 5
 فْلَة   أي: في حين غفلة. )109()املَدينةَ علَى حين غَ

إذا اكْتَالُوا علَى (: نحو قوله تعالى: من موافقة  - 6
  أي: من الناس.)110()النّاسِ يستَوفُون

قيق علَيّ أن لَا أقُولُ (نحو قوله :  :موافقة الباء - 7 ح
  ل.أي: بأن ال أقو)111()علَى اِ إال احلق

  مواضع الفعل املتعدي بـ "على" يف القرآن الكرمي:

                                                        
  .14،اآلية الشعراءسورة (105)
  177،اآلية البقرةسورة (106)
؛ 507التخريج: البيت للقحيف العقيلي في أدب الكاتب ص (107)

؛ ونوادر أبي 3/282؛ والمقاصد 1/416، 2/14وشرح التصريح 
  ؛ 2/118؛ وبال نسبة في األشباه والنظائر 176زيد ص

الشرح: "بنو قشير": بزنة التصغير، وهم قوم قشير بن كعب بن 
  عامر بن صعصعة.

: إذا رضيت عني بنو قشير سرني رضاها، وأراح بالي لما المعنى
  له.

في "رضيت علي" فإن "على" فيه بمعنى "عن"، يدلك على  :الشاهد
  ذلك أن "رضي" إنَّما يتعدى "بعن".

  .185،اآليةالبقرةسورة (108)
  .15،اآلية القصصسورة (109)
  .2، اآليةالمطففينسورة (110)
 .105،اآليةاألعرافسورة (111)

عدّى الفعل تاب بـ "على" في واحد وعشرين موضعا 
قيموا الصلَاة وآتُوا (منها، قوله تعالى: فَإِذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اللَّه علَيكُم فَأَ

 كَـاةأي: غفر لكم وأنقذكم من المعاصي فهـو  )112()الز ،
توّاب. وجاء متعديّاً بـ "إلى" في خمسة مواضع منهـا  

ا     (قوله تعالى:  كُمـقُلُوب غَت صـ فَقَـد ه  )113()إِن تَتُوبا إِلَـى اللـَّ
أي: رجع عن معصيته إليه.  و"يحيف" في قوله تعالى: 

)    و هِملَـيع ه ولُه أَم يخَـافُون أَن يحيـف اللـَّ سـى بـ  )114()رّعد
"على" لمجيئه بمعنى ظلم أي: يخافون أن يظلمهـم اهللا  

تَم اللّـه علَـى قُلُـوبِهم     (ورسوله.  وفي قولـه تعـالى:    خـ
   ــملَهو ة او شـغ مــارِهصلَـى أَبعو هِمعــملَـى سعى  )115()وّعــد

الفعل ختم بحرف الجر "على" لتضمنه معنى طبع، أي: 
يفهم شيئاً، وال يخرج منه شيئاً. وقوله تعالى: جعله ال 

) اماألَقْـد بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلى الفعل ربط  )116()وّعد
بـ "على" لتضمنه معنى حفظ. وفـي قولـه تعـالى:    

)   د احـامٍ و طَعـ لَـىع بِرى الفعل صـبر   )117(} لَن نَّصّعد
لن نُكره. وعـدّى   بـ "على" لتضمنه معنى أكره أي:
فَـرواْ لَـو   :(الفعل مال بـ "على" في قوله تعالى ود الَّذين كَ

ــون علَــيكُم ميلَــةً        ــتكُم فَيميلُ عتأَم و كُمتحـل أَسـ ـن عـ ــون تَغْفُلُ
 ة د احـى    )118(وّأي: يدخلون عليكم ويهـاجمونكم. وعـد

الفعل طبع بـ "على" في ثالثة مواضع، متضمناً معنى 
ع اللّـه علَـى      (ختم في قولـه تعـالى:    طَبـ ينذ أُولَــئك الـَّ

 الطبع، بفتح الباء ومعناه: الدنس والصـدأ   )119()قُلُـوبِهِم
الذي يصيب الحديد فيفسده، ويعلو جوانـب السـيوف   

                                                        
  .13،اآليةالمجادلةرة سو(112)
  .4،اآليةالتحريمسورة (113)

  .50،اآليةالنور)سورة (114
  .7،اآلية البقرةسورة  (115)
  .11،اآليةاألنفالسورة  (116)
 .61،اآليةالبقرةسورة  (117)

  .102،اآليةالنساءسورة  (118)
 .108،اآليةالنحلسورة  (119)
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ها، وقد تتآكل، وأصل المعنـى التغطيـة   فيضعف حدّت
. وعدّى الفعل ظهر )120(على الشيء أي: غطَّى قلوبهم

بـ "على" في موضعين متضمناً معنى أعان في قوله 
 )121()كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم الَ يرقُبواْ فيكُم إِال والَ ذمةً(تعالى: 

ذين لَـم    أَ(أي: أعانوا األعداء عليكم. وقوله:  وِ الطِّفْـلِ الـَّ
اء    سـالن اترو لَى عـوا عرظْهى الفعل يظهروا بـ  )122()يّعد

"على" لتضمنه معنى يعرفوا، أي: لم يطّلعوا.  وعدّى 
الفعل خفي بـ "على" متضمناً معنى يستتر في قولـه  

يء    (تعالى:  شـ ه لَيـع خْفَـىالَ ي اللّـه وفـي  )123()إِن .

راهيم     (ى: قوله تعال إِبـ ة ن ملـَّ عـ غَـبرن ي مـى  )124()وّعد
الفعل يرغب بـ "على" متضمناً معنى أعرض عنهـا  
ورفضها باختيار.والفعل سخط عدّى بـ "على" لتضمنه 

هم      (معنى غضب في قوله تعـالى:   أَنفُسـ م لَهـ تما قَـد مـ لَبِـئْس
هِملـَـيع طَ اللّــهــخــرههم ا)125()أَن س ــب أي: ك هللا وغض

بعض األفعال الالزمة تعدّت بحرف الجر منها و عليهم.
راب      ى:(دخل في قوله تعال حـا الْم ا زَكَرِيـ هـلَيلَ ع خـا د 126()كُلَّمـ( 

تضمن الفعل دخل معنى زار المتعدي لتعديه بـ "على" 
أي: زارها. تعدّى الفعل أتى بـ "على" متضمناً معنى 

لْ  (مضى في قوله تعـالى:   انِ    هـ لَـى الْإِنسـأَتَـى ع
ــذْكُورا       ئاً مـــي كُـــن شـي ـــم ــدهرِ لَ ــن الـ مـ ــني أي:  )127()حـ

مضى عليه وقت طويل. وتعدّى الفعل دمّر بـ "على" 
ه علَـيهِم     (متضمناً معنى اإلهالك في قوله تعـالى:   ر اللـَّ مـد

                                                        
 ،دار الصابوني،محمد علي(د.ت) صفوة التفسير ،الصابوني (120)

  .153، صالقاهرة
 .8،اآليةالتوبةسورة  (121)

 .31 ، اآليةالنورسورة (122)

  .5،اآليةآل عمرانسورة (123)
  .103 ، اآليةالبقرةسوررة (124)
  .80 ، اآليةالمائدةسورة (125)

  .37،اآليةآل عمران)سورة (126
  .1،اآليةاإلنسانسورة (127)

مثَالُها ضيّق  أي: أهلكهم. وتعدّى الفعل )128()وللْكَافرِين أَ
بـ "على" متضمناً معنى التشديد فـي قولـه تعـالى:    

)   هِنلَـيقُوا ع تُضَـيأي: شددوا الخنـاق علـيهن.    )129()ل

ا   (وعدّى الفعل قَفَّى بـ "على" في قوله تعـالى:   نـقَفَّي ثُـم
أي: أتبعناهم إياه. وفي قوله تعالى:  )130()علَـى آثَـارِهم  

)   هِم لَـى أَنفُسـع ونرثؤ يـى يـؤثرون بــ     )131()وّتعد
"على" لتضمنه معنى فضّـل، أي: يفضـلُّونهم علـى    

ا  (أنفسهم. وأفاء تعدّى بـ "على" في قوله تعـالى:    مـو
   ك لَيـع ه متضمناً معنى: أعطاك  )132()ملَكَت يمينك مما أَفَاء اللـَّ

فيئاً. الفعل أوجف تضمن معنى حثَّ لتعديته بـ "على" 
لٍ ولَـا رِكَـابٍ    (الى: في قوله تع يـخ نم هلَيع فْتُمجا أَو133()فَم( 

لَوات   (أي: ما حثثتم الخيل. وفي قوله:  لَـى الصـظُواْ عافح
نيتقَان لّهواْ لقُومطَى وسالْو ةالى الفعـل    )134()والصّتعـد

حافظوا بـ "على" لتضمنه معنى المواظبة والمداومة، 
ــوا أي هــا المؤمنــون ودامــوا علــى أداء أي: واظب

إِن اللَّه يدافع عنِ الَّذين (قال تعالى: .  )135(الصالة
وا  نـى يدافع بـ "على" لتضنه معنى الحماية )136()آمّعد ،

تَوى علَـى    (قال تعالى:و  أي: يحمي أموالهم. اسـ ثُـم
تعدّي بـ "على" فتضمن معنـى المتعـدي    )137()الْعرشِ

طْأَه    (تولّى، "أي: تولّى الملك". وقال تعالى: شـ جر عٍ أَخـركَـز

                                                        
 .10، اآليةمحمدسورة (128)

 .6،اآليةالطالقسورة (129)

  .27،اآلية الحديدسورة (130)
  .9،اآليةالحشرسورة (131)
 .50،اآليةاألحزابسورة (132)

 .6،اآليةالحشرسورة (133)

  .238،اآليةالبقرة)سورة 134(
 .153، صالصابوني، صفوة التفسير )(135

  .38،اآلية الحجسورة (136)
  .54، اآليةاألعرافسورة (137)
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     هوق لَـى سـى عتَو تَغْلَظَ فَاسـ فَاسـ ه ى استوى  )138()فَـآزَرّعد

والَ تَـزالُ  (بـ "على" فتضمن معنى استقام. وقال تعالى: 
    مهن مـ ة نـآئخ لَـىع ع ى بــ "علـى"     )139()تَطَّلـّاطلَّع تعـد

قال تعالى: و لتضمنه معنى علم، أي: تعلم خيانتهم لك
ــدى      ( ــا اعتَـ ــلِ مـ ــه بِمثْـ لَيـواْ عــد ــيكُم فَاعتَـ ــدى علَـ ــنِ اعتَـ فَمـ

كُملَيى بـ "على" لتضمنه معنى الظلم، )140()عّاعتدى تعد
أي: من ظلمك واعتدى، وفي الشق اآلخر من اآليـة  

تعدّى بـ "الباء" لتضـمنه معنـى قابِـل أي:    األخرى 
ومن عاد (قابلوهم وجازوهم بظلمهم لكم. وقال تعالى:

 ه نـم اللّه منتَقى بـ "علـى"   )141()فَيّتتعد األصل في نقم أن
تقول: نقمتُ على الرجل، وتُبنى منه افتعل، فتُعدّى إذا 

  .)142(ذاك بـ "من" فتضمّن معنى اإلصابة بـالمكروه 
تشابه تعدّى بـ  )143()إِن البقَر تَشابه علَينا(قال تعالى: و

"على" فتضمن معنى التبس فتعدّى تعديته بـ "علـى"  
ــالى:   ــال تع ــا. ق ــبس علين ــيهِم  (أي: الت ــتَحوذَ علَ اس

 طَاني ى استحوذ بـ "علـى" فتضـمن    )144()الشـّتعد
معنى الغلبة، أي: غلبهم الشـيطان. وقـال تعـالى:    

ذين كَفَـرواْ     ( تَفْتحون علَـى الـَّ سـلُ ي ن قَبـكَانُواْ م145()و( 
يستفتحون تعدّى بـ  "على" فتضمن معنى النصـرة،  
أي: كانوا يستنصرون على أعدائهم بالنبي المبعـوث،  

لَ اللّـه   (لتوراة. وقال تعـالى:  الذي وجِد ذكره في ا وفَضـَّ
فضّـل   )146()الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيمـاً 

عدي بـ  "على" متضمناً معنى اإلعطاء، كأنه قيـل:  
                                                        

  .29،اآليةالفتحسورة (138)
  .13،اآلية المائدةسورة (139)
  .194،اآليةالبقرةسورة (140)
  .95،اآليةالمائدةسورة (141)
 .528ص مرجع سابق ،3تفسير البحر المحيط، ج (142)

  .70، اآليةالبقرةسورة (143)
 .19،اآليةالمجادلةسورة (144)

 .89،اآليةالبقرةسورة (145)

  .95،اآلية النساءسورة (146)

أعطاهم زيادة على القاعدين أجـراً عظيمـاً.  وقـال    
ر تعظـيم  التكبي )147()ولتُكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم(تعالى: 

اهللا بالحمد والثناء عليه لذلك عدى بـ "علـى". قـال   
دنَا       (تعالى: بـلَـى عا ع لْنـا نَز مـبٍ م يـي ر فـ إِن كُنـتُم148()و( 

تعدّى نزّل بـ "على" إشارة إلى استعالء المنزل عليه، 
 وتمكنه منه، وصار كالمالبس لـه.  وقـال تعـالى:   

) ينالَّذو اللّه ونعخَادا      ي مـم وه إِالَّ أَنفُسـ ونعخْـدا ي مـوا و نـآم
 ونرع شـالخداع: المكر واالحتيـال وإظهـار    )149()ي

خالف الباطن، وأصله اإلخفاء، ومنه سـمي الـدهر   
فتضمن معنى احتـال   )9(خادعاً لما يخفي من غوائله

الالزم المتعدي بوساطة حـرف الجـر "علـى" أي:    
طَفَاك علَـى    (لى: . قال تعا )150(يحتالون على اهللا اصـو

نيالَماء الْعسدي إلى مفعوله الثاني بـ "على"  )151()نع

إَنِ استَحبواْ الْكُفْـر  (لتضمنه معنى فضّلك. وقال تعالى: 
انِ   لَـى اإلِميـى اسـتحبوا بــ "علـى"     )152()عّتعد

أي: اختاروا الكفر بـدالً مـن   ، فتضمن معنى االختيار
  .)153(اإليمان وآثروه عليه

 
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصـلى اهللا علـى   

  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
  اآلتي: ومن بعد فقد خلصت هذه الدراسة

إنّ لتعدية الفعل بحرف الجر في القرآن الكريم أهمية  .1
  عظمى وأثراً كبيراً في إبراز مقاصد التعبير القرآني.

يعدّى في القرآن الكريم بحروف الجـر  إنّ الفعل حين  .2
المتعددة يكتسب معها الفعل من الدالالت التي تتنـوع  

  بتنوع معاني حروف الجر الداخلة عليه.
                                                        

 .185،اآليةالبقرةسورة (147)

 .23،اآليةالبقرةسورة (148)

  .9،اآليةالبقرةسورة (149)
  .34 مرجع سابق، صصفوة التفاسير،  ،الصابوني (150)
  .42،اآليةآل عمرانسورة  (151)
  .23،اآليةالتوبةسورة (152)
  .23مرجع سابق، ص تفسير البحر المحيط،(153)
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إنّ اللغة العربية لغة مرنة فمن الممكن نقـل الفعـل    .3
المتعدي إلى الالزم؛ كذلك يمكن نقل الفعل الالزم إلى 

  المتعدي، وفق ما يتطلب نقل الفعل.
4. ّلكل حرف من حروف الجر معنى أو أكثـر، وال   إن

  مانع أن يشترك أكثر من حرف في تأدية المعنى نفسه.
هناك أفعال تتعدى بحرف الجر، سواء أكانـت هـذه    .5

، والغرض إكسـاب   األفعال الزمة أم متعدية بنفسها
  .معان جديدة 
 

  توصي هذه الدراسة باآلتي: 
، وربطها بالقرآن  صرفبقراءة كتب اللغة والنحو وال .1

  .لكريم ألنه المعجزة اللغوية الكبرى
اعد النظرية بالدراسات التطبيقية ، خاصـة  ربط القو .2

بالنصوص الرصينة من القرآن والحـديث الشـريف   
  الفصيح .والشعر 

  ضرورة تدريس هذا الموضوع لمرحلة ما بعد النشء. .3
 

  

محمد بن مكرم ، لسان العـرب، مـادة (ع    ،ابن منظور .1
  .دار صادر، بيروت ، 15، جدى)

 )م1988(أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه .2
مكتبة ، 1، ج3طالكتاب، تحقيق: عبد السالم هارون، 

  .القاهرة ،الخانجي
تحقيق: عبد  ،األصول في النحو )م1999(ابن السراج .3

 ،الرسالة، بيروتمؤسسة ، 3، ج4الحسين الفتلي، ط
 .لبنان

شرح ابن عقيل  على ألفية  ابن  )م1980(ابن عقيل .4
، 2مالك، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، ج

 دار التراث،القاهرة

الفرّاء، أبو زكريا يحي بن زياد بـن عبـد اهللا بـن     .5
معاني القرآن، تحقيق: أحمد  )م2010(منظور الديلمي

ر، عبـد الفتـاح   يوسف التيجاني، محمد علي النجـا 
، إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمـة 

 .مصر

جامع الدروس العربية،  (د.ت)مصطفى ،الغالييني .6
موسوعة في ثالثة أجزاء، قدم له وراجعه وعلق ، 1ج

عليه أحمد عصام الكاتب "كوجك" دار الشرق العربية، 
  .بيروت، لبنان

شرح التسهيل، تحقيق: محمد عبد  )م2006(المرادي .7
مكتبـة   ،مكتبة جزيرة الورد، 1طالنبي محمد أحمد، 

  .المنصورة،، اإليمان
القـاموس   )م2005(محمد بن يعقوب ،لفيروز آباديا .8

تحقيـق: محمـد   ، مادة (لزم) ،المحيط للفيروز أبادي
مكتبة الشـر  ، مؤسسة الرسالة 8نعيم العرقسوسي، ط

  .والدولية
ذا العرف  فـي فـن الصـرف،    ش(د.ت) الحمالوي .9

تحقيق: د. أبو األشبال أحمد بن سالم المصري، دار 
  .الكيان، للطباعة والنشر والتوزيع 

أنوار التنزيل في أسرار التأويل،  )م1848(البيضاوي .10
دار  ،1ج تحقيق: محمد عبد الـرحمن المرعشـلي،  

 الكتب العربية الكبرى، مصر

دار  ،محمد علي(د.ت) صـفوة التفسـير   ،الصابوني .11
  .القاهرة ،الصابوني

   


